การขยายพันธุหญาแฝก
การขยายพั นธุ หญาแฝกเปนกิจ กรรมหนึ่งของระบบหญาแฝก กล าวคือ หลัง จากการรวบรวม
พันธุ และคัด เลือกพั นธุแลว หรือการนําพันธุเขามาจากตา งประเทศ จึงทําการขยายเพื่อเพิ่ม ปริมาณ
ใหมากขึ้นตามความตองการ โดยการปลูกหญาแฝกใหมีการแตกกอเพิ่มปริมาณหนอหรือตนตอกอ
ใหมากขึ้น และปลูกเปนจํานวนมากเต็มพื้นที่ เรียกวา แปลงขยายพันธุหรือแปลงแมพันธุแฝก ซึ่งมี
เทคนิคในการขยายพันธุตามวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การขยายพันธุโดยปลูกลงถุงพลาสติก
การปลูกลงถุงพลาสติกเปนวิธีการที่ประณีต ดูแลรักษางาย แตตองมีอุปกรณในการให
น้ํา ดู แลรั ก ษาครบถ ว น สามารถนับ จํ า นวนถุ ง และคํ า นวณจํ า นวนต นหรื อ หน อ ตามปริม าณที่
ตองการไดคอนขางแนนอน ซึ่งเหมาะสําหรับโครงการพัฒนาตาง ๆ นําไปใชในชวงระยะแรกของ
การดําเนินงาน เชน โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ทั้ง นี้เพื่อใหบริการหรือแจกจาย
ให หน วยงานตาง ๆ นํ าไปขยายพั นธุ ตอ หรือใชป ระโยชน ดานอื่ น ๆ เปนการเตรียมพรอมและให
ความสะดวกตอหนวยงานหรือเกษตรกร ผูสนใจที่มาขอรับการสนับสนุน
อุปกรณและวิธีการขยายพันธุ
ถุงพลาสติก
1. ถุงพลาสติก ในการขยายพั นธุ จะมี 2 ขนาด คื อ ขนาดถุ ง ใหญ และถุ ง เล็ ก ถุ ง ใหญ
ทั่วๆไป จะใชถุง พลาสติกสีดํ าชนิดพับ ขาง ขนาดตั้งแตก วา ง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว ขึ้นไป เมื่อกรอกดิน
ผสมลงถุงแลว จะไดเสนผาศูนยกลางขอถุ งตั้งแต 15 เซนติเ มตร 20 เซนติเ มตร ถุงเล็ก จะมีขนาด
กวาง 2 นิ้ว ถึง กวาง 2 ½ นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หรือ เมื่อกรอกดินผสมลงถุงแลว จะไดเสนผาศูนยกลางของ
ถุง 5 เซนติเมตร ถึง 10 เซนติเมตร การขยายพันธุในถุงใหญก็เพื่อใหไดปริมาณตนมากและสามารถ
เก็บ ไวไ ดเปนเวลานาน เหมาะสําหรับนําไปขยายพันธุตออีกครั้ง ซึ่งสว นใหญจะนําไปแยกกอเพื่อ
ปลูก ขยายพันธุล งดินเปนแปลงใหญ สวนถุ งเล็ก จะนํา ไปปลู กลงดินหรือ ในพื้นที่เปา หมายเพื่ อ
ประโยชนในการอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกเปนแถวเพื่อเปนแนวรั้วหญาแฝกหรือปลูกตามขอบ
ถนน ไหลทาง ขอบบอ คันนา เพื่อยึดดินใหมีความแข็งแรงในสภาพพื้นที่แหงแลง ดินเลว ดินเค็ ม
การปลูกหญาแฝกที่ไดจากการขยายพันธุในถุงเล็กจะชวยใหหญาแฝกรอดตายและตั้งตัวไดเร็ว
2. พันธุหญาแฝกและการเตรียมหนอหญาแฝก ใชพันธุที่ไดทําการศึกษาและคัดพันธุแลว
หรือพันธุแนะนํ า อายุ ตั้ง แต 4 เดือนขึ้น ไป เป นหนอที่สมบู รณ เริ่ มย าง ปล องเปนหนอ ที่ส มบูร ณ
เต็มที่ ยังไมตั้งทอง แยกเปนหนอเดี่ยว ๆ หากเปนที่ ยางปล อง เริ่มตั้งทองหรือแทงชอดอกแลวควร
แยกใหมีหนอออนติดมาดวยหนึ่งถึงสองหนอ ตัดยอดใหสั้นเหลือความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

ตัดรากใหสั้นที่สุด ลอกกาบใบที่แกออกใหหมด ลางน้ําใหสะอาด มัดรวมกันเปนมัดเล็ก ๆ นําไปแช
น้ําหรือน้ําผสมสารฮอรโมนเรงราก ใหระดั บน้ําสูงทวมโคนตน ประมาณ 5 เซนติเมตร เปนเวลา 3
ถุง 5 วัน สําหรับการแชในน้ําซึ่งมีฮอรโมนเรงราก ตามที่มีจําหนายในทองตลาด แชเพียง 1 วัน แลว
เอาขึ้นมาหุมหรือวางสุมกันเปนกอง ใชใบหญาแฝกคลุมหรือกระดาษหนังสือพิมพหุม โคนเปนมั ด
ๆ รดน้ําใหชุมแลวคลุมดวยพลาสติกใสภายใตรมเงา หรือแสงรําไรเปนเวลา 3 ถึง 5 วัน หญาแฝกจะ
แตกหนอและรากออกมาจึงคัดเลือกเอาไปปลูกหรือปกชําลงถุงตอไป
3. ดินปลูกหรือวัสดุเพาะชํา ดินปลูกควรมีการระบายน้ําดี ซึ่งอาจใชสวนผสมระหวางดิน
รวน ทราย และขี้เถาแกลงเปนสัดสวน 2:1 ก็ได ถุงพลาสติกสีดําชนิดพับขางขนาดใหญ กวาง 5 นิ้ว
ยาว 11 นิ้ว เมื่อกรอกสวนผสมของดินดังกลาวจะหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม สวนถุงเล็กขนาดกวาง
2 ½ นิ้ว ยาว 8 นิ้ว เมื่อกรอกดินผสมแลวจะหนักประมาณ 600 กรัม แรงงานการกรอกดินและวางถุง
นั้น สํ าหรับแรงงานที่มี ความชํา นาญหนึ่งคน จะกรอกดิ นและวางถุ งขนาดเล็ ก (2 ½ x 8 นิ้ว) ได
ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ถุงตอวัน
4. การวางถุง ถุงขนาดใหญ (5 x 11 นิ้ว) จะวางเปนแถวคูติดกัน ระยะหางระหวางแถวคู
ประมาณ 1 เมตร เนื้อที่ 1 ไร จะวางถุงไดประมาณ 30,000 ถุง สวนถุงขนาดเล็ก (2 ½ x 8 นิ้ว) วางถุง
เรียงกัน กวาง 1 เมตร ยาวตามพื้นที่ เวนทางเดิน 1 เมตร เนื้อที่ 1 ไร จะวางถุงไดประมาณ 125,000
ถุง ถุงเพาะชําทั้งหมดจะวางอยูในที่รมเงาที่มีตาขายพรางแสงขนาดความเขมแสง 70 เปอรเซ็นต เวน
แตบางพื้นที่ซึ่งมีความชื้นสูง เชน เพาะชําในฤดูฝน หรือมีเครื่องพนน้ําฝอย ก็สามารถวางกลางแจง
ได
5. การปลูกและดูแลรักษา ควรปลูกหรือปกชําแฝกลงถุงขณะที่ดินหรือสวนผสมของดิน
เพาะชํา มีค วามชุ มชื้นดี และใหน้ํามีค วามชุ มชื้นสม่ํ าเสมอและอยา งตอเนื่อง ไมค วรปลอ ยใหดิ น
ผสมในถุ งแหงกอนปก ชํา ดั งนั้น การกรอกสว นผสมของดินลงถุ ง และการปกชํ าหญา แฝกควรมี
ความสัมพันธกั นใหเสร็จเปนชุด ๆ หลัง จากปกชํ าควรใหน้ําอยางสม่ํา เสมอดวย ระบบพนน้ําฝอย
หรือสายยางตอจากก อก รับ แสงแดดเต็ ม ที่หรือ ขนถุง เพาะชํ าหญา แฝกออกไปตั้ง เรี ยงแถวใหม
กลางแจงก็ ได ถ าหากมีก ารปลู กหรือเพาะชํา ไม มากนั กในลั กษณะคอยเปนคอยไป และเริ่มให ปุย
เชน ใชปุยสูตร 25-5-5 อัตราชอนแกงตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 1 ปบ สัปดาหตอไปใหปุย 15-15-15 อัตรา
ครึ่งชอ นชาตอถุง ขนาดใหญ และอัต รา 100 กรั มตอ 10 ตารางเมตร สํ าหรับ ถุงขนาดเล็กโดยการ
หวานและรดน้ําใหชุมอยูเสมอ สําหรับแฝกในถุงขนาดใหญ (5 x 11 นิ้ว) หลังจากอายุ 2 เดือน เปน
ตนไป เริ่ม แตกกออยางรวดเร็ว ควรมี การใหน้ําใหปุ ยอยางเต็มที่ อายุ 4 เดือ นขึ้นไป ควรตัดใบให
เหลือความยาวประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อปองกันหญาแฝกไมใหแกเกินไป (กรณีพันธุที่ออกดอก
เร็ว) สําหรับหญาแฝกที่เพาะชําลงในถุงขนาดเล็ก (2 ½ x 8 นิ้ว) เมื่อกลาอายุ 45 วันขึ้นไปก็พรอมที่
จะนําไปปลูกได ซึ่งจะแตกหนอ 3 ถึง 5 หนอ รากกระจายทั่วไปในถุง และสวนหนึ่งจะลงดิน กอน
นําไปปลูกควรมีการเตือนเชนเดียวกัน โดยลดการใหน้ําลงเพื่อใหกลาหญาแฝกแข็งแรง หากปลอย

ใหมี อายุมากกวา 2 เดือนขึ้นไป ควรมีก ารตัดใบเปนครั้งคราว เพื่อปองกันเพลี้ยแปง และหนอนกอ
ทําลาย โดยทั่วไปการขยายพันธุในถุงพลาสติกขนาด 10 x 20 นิ้ว เวลา 4 เดือน ไดหนอหญาแฝก 25
หนอตอถุง
2. การขยายพันธุปลูกลงดิน
หญาแฝกนอกจากจะขยายพันธุใ นถุงพลาสติกขนาดใหญแล ว ยังนํามาขยายพั นธุใหมี
ปริม าณเพิ่มขึ้น โดยการปลูกลงดินโดยตรงตามศูนยขยายพันธุหญา แฝก สถานีพัฒนาที่ดินหรือ
แปลงขายพันธุ ซึ่งอยู ใกลพื้ นที่ที่จ ะนําหญ าไปเพาะชํ าและใชปลูก เปนแนวรั้ว หญา แฝก เพื่ อการ
อนุรักษดินและน้ําตอไป ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
การปลูกลงดินในแปลงยกรอง
การขยายพั น ธุ ด ว ยวิ ธี ก ารนี้ จะทํ า ในที่ ที่ มี ก ารชลประทานหรื อ พื้ น ที่ ที่ มี ก าร
จัดระบบการใหน้ําหญาแฝกไดเปนอยา งดี ซึ่ งพื้ นที่ดังกลาวเหมาะสมที่จะใช ทํา การผลิต กล าหญา
แฝกคราวละจํานวนมาก ๆ และสามารถที่จะทําการขยายพันธุหญาแฝกไดตลอดป โดยเริ่มจากการ
ขุดหญาแฝกที่ไดคัดเลือกพันธุเอาไวแลว หรือหญาแฝกจากถุงพลาสติกขนาดใหญ นํามาตัดใบให
เหลือความยาว 20 เซนติเมตร และตัดรากใหเหลือยาว 5 เซนติเมตร
จากนั้นจึงแยกหนอและมัดรวม นําไปแชรากในน้ําไว 4 วัน จะเกิดรากแตกออกมา
ใหม (จากการทดสอบ พบว า แช ร ากไว 4 วั น แล ว นํ า ไปปลู ก จะมี อั ต ราการรอดเกิ น กว า 90
เปอรเซ็นต) จึงนําไปปลูกในแปลงที่เตรียมดินและยกรองไวแลวปลูกในขณะที่ดินยังมีความชุมชื้น
อยูขนาดแปลงกวาง 1 เมตร และระยะหางระหวางแปลง 1 เมตร ปลูกแถวคู โดยใชระยะหางตน 50
เซนติเมตร และระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร
การปลูกโดยวิธีนี้ในพื้ นที่ 1 ไร หรือ พื้นที่ ขนาด 40 x 40 เมตร จะยกรอ งได 20
แปลง ใชหนอพันธุ 160 หนอตอแปลง หรือในพื้นที่ 1 ไร จะใชหนอพั นธุทั้งสิ้น 3,200 หนอ หลั ง
ปลู กต องใหน้ํา ให ดินมี ความชุ มชื้น อยูเ สมอ เมื่ อหญา อายุ 1 เดือน ใส ปุยสูตร 15-15-15 ต นละ 1
ชอนชา เมื่ ออายุ 4 - 5 เดื อน จะไดผลผลิตหนอหญา แฝกกอละ 40 - 50 หนอ หรือ จะไดผลผลิ ต
ทั้งสิ้นประมาณ 120,000 - 150,000 หนอตอไร
การปลูกลงดินในแปลงขนาดใหญ
วิธีกานี้ เปนการขยายพันธุแปลงใหญ เหมาะสําหรับหนวยงานหรื อเกษตรกรราย
ใหญ หรือบริ ษัท ที่ต องการใชพั นธุห ญา แฝกจํ านวนมาก วิ ธีก ารนี้เหมาะสํา หรับการขยายพัน ธุใ น
พื้นที่ที่ไมมีชลประทาน ขั้นตอนในการดําเนินการคลายคลึงกับวิธีการที่ 2 กลาวคือ หลังจากการไถ
พรวนพื้นที่เปนอยางดีแลว จะนํ าหนอพัน ธุห ญาแฝก ซึ่ง ตัดใบเหลือความยาว 20 เซนติเมตร และ
รากยาว 5 เซนติเมตร ปลูกลงแปลงในขณะที่ดินมีความชุมชื้น ควรใชหนอพันธุหลุมละ 2 - 3 หนอ

โดยใชระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร และเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา ควรปลูกเปนแถวตาม
ระยะปลูกดังกลาว จํานวน 6 แถว และเวนสําหรับเปนทางเดิน 1.00 - 1.50 เมตรสลับกันไป การดูแล
รักษาและการใส ปุย เช นเดียวกั บวิ ธีก ารที่ 2 สว นฤดูก าลที่ เหมาะสมในการขยายพั นธุ แบบนี้ ควร
ดําเนินการในชวงฤดูฝน หรือระหวางกลางเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนสิงหาคม การขยายพันธุโดย
วิธีนี้ เมื่อหญาแฝกอายุ 4 – 5 เดือน จะไดผลผลิตหนอหญาแฝกเฉลี่ยกอละ 50 ตน
การปลูกลงดินในที่นา
กลาหญาแฝกที่มีคุณภาพจะไดจากแปลงขยายพันธุที่มีการปลูกดูแลรักษาเปนอยาง
ดี และมีอายุพอเหมะ เชน ตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป และไมค วรเกิน 1 ป ดังนั้น การขยายพันธุหญาแฝก
เพื่อเพิ่มปริมาณหนอหรือจํานวนตนตอ กอใหมากขึ้น และทันตอความตองการในการผลิตหรือป ก
ชํากลาหญาแฝกจึงนับเปนขั้นตอนที่สําคัญ การขยายพันธุดวยวิธีการปลูกลงดินในพื้นที่นาจะทําใน
พื้นที่ที่มีชลประทาน มีการจัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําไดเปนอยางดี สามารถขยายพันธุหญา
แฝกไดตลอดป หรือเปนพื้นที่นาดอนอาศัยน้ําฝนสามารถระบายน้ําไดงาย
การเตรียมดิน ไถพรวนเตรียมดินเหมือนปลูกพืชหลังนาทั่ว ๆ ไป แบงแปลงใหมี
ขนาดพอเหมาะกับความตอ งการที่ จะปลูกหญา แฝก ทําการเตรี ยมหลุมโดยใชจอบตีห ลุม ระยะ
ระหวางแถว 50 เซนติเมตร ตัวอยางเชน เนื้อที่ครึ่งงานกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร (200 ตารางเมตร)
จะได 20 แถว ๆละ 40 หลุม รวมเปน 800 หลุม การปลูกถี่ก็เพื่อลดปญหาการกําจัดวัชพืชใหนอยลง
การเตรี ย มหน อ พั น ธุ ก ล า หญ า แฝก โดยทั่ ว ไป จะได รั บ กล า หญ า แฝกชํ า
ถุงพลาสติกขนาดเล็ก จากศูนย ผลิตกลา หญาแฝก หรือสถานีพั ฒนาที่ดิน กรณีไม มีกลาหญาแฝกชํา
ถุงพลาสติกก็ ส ามารถปลู ก จากหนอพั นธุ ได โดยขุ ดกอหญาแฝกนํา มาตัด ใบใหเหลือความยาว
ประมาณ 1 คืบ หรือ 20 เซนติเ มตร ตัด รากใหสั้นแยกออกเปนหนอหรือ ตน ตั้ง แต 1 ถึง 3 หนอ
(โดยทั่วไป จะมีหนอออนติ ดมาดวย) ลอกกาบแหงและใบแกออก ลางน้ําและมัดรวมกันเปนมัด ๆ
พักไวประมาณ 3 – 4 วัน โดยตั้งมัดหญาแฝกในรมเงาหรือกลางแจงแตใชใบแฝกคลุมรดน้ําใหชื้น
ทุกวัน หรือแชโคนมัดหญาแฝกในน้ํา ซึ่งมีระดับน้ําประมาณ 2 ขอมือ เพื่อเป นการกระตุนใหหน อ
หญาแฝกพร อมที่จะออกรากและเจริญเติบโต เมื่ อปลูกลงดิ น (หญาแฝกบางพั นธุแ ละบางฤดูก าล
อาจจําเปนใชสารฮอรโมนพืชกระตุนราก)
การปลูกและดูแลรักษา หลังจากเตรียมดินและหนอพันธุหญาแฝกเปนอยางดีแลว
จึงนํามาปลูกลงในหลุม ซึ่งควรรองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักหลุมละ 1 กํามือ (200 กก. ตอ
ครึ่งงาน) กลบดินพอประมาณ ไมควรปลูกลึกและดินตองมีความชุมชื้นดี หลังจากปลูก 1- 2 เดือ น
ควรทําการกําจัดวัช พืช พรวนดินใส ปุย สูตร 15-15-15 ตนละ 1 ช อนชา หรือหวาน (5 กก.ตอครึ่ ง
งาน) ดูแลใหน้ํา ใหมีความชุมชื้นอยูเสมอแตไมถึงกับมีน้ําทวมขัง หญาแฝกจะเริ่มแตกกอ อัตราสูง
ตั้งแต อายุ 2 เดื อนขึ้น ไป และใช เวลาเจริญ เติบโตอีกอยา งน อยประมาณ 2 เดือน รวมเปน 4 เดือ น

ในช วงนี้หญา แฝกพั นธุ จะออกดอก ควรปล อยใหออกดอกตามปกติจนกวา จะออกดอกเกิน 50
เปอรเซ็นตของกอ (โดยประมาณ) จึงจะตัดใบและชอดอกใหเหลือความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร
เพื่อป องกันไมใ หก อหญา แฝกแกเกินไปและเร งหนอ ใหม ให มีก ารเจริ ญเติบ โตทัน กับ หน อที่ เคย
ออกดอกไปแลว
การแตกกอและผลผลิต หญาแฝกที่ปลู กและดูแลรักษาเปนอย างดีจะเจริญเติบ โต
แตกกอ ใหผลผลิตหนอหญา แฝกกอละประมาณ 40 – 50 หนอ เมื่ ออายุ 4 – 5 เดื อน และเมื่ อขุ ด
นํามาแยกเปนหนอที่สมบูรณจะไดอยางนอยที่สุด 10 – 20 หนอ ดังนั้น เนื้อที่ครึ่งงานควรจะไดหนอ
หญาแฝกที่สมบูรณประมาณ 8,000 – 16,000 หนอ หรือเฉลี่ยไมต่ํ ากวา 1,000 หนอ หรือ 1 ไร ควร
จะไดหนอหญาแฝกไมต่ํากวา 80,000 หนอ

